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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปรญิญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

……………………………… 
สรุปสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ 
รอบท่ี 3 Admission การสัมภาษณ์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ✓ 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) ✓ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม (5 ปี)  
หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมไทย (5 ปี) ✓ 
คณะโบราณคดี  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโบราณคด ี ✓ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรศ์ิลปะ ✓ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ✓ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ✓ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ✓ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยา ✓ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ✓ 

คณะอักษรศาสตร์  

หลักสตูรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ์  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ✓ 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) ✓ 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมนั)  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)  
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คณะศึกษาศาสตร์  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพเิศษ)  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพเิศษ)  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพเิศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

คณะวิทยาศาสตร์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคม ี  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจลุชีววิทยาอุตสาหกรรม  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพเิศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพเิศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)  

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)  
คณะเภสัชศาสตร์  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต ✓ 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ✓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ✓ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร ์ ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจสิติกส ์ ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ✓ 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ✓ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ (โครงการพเิศษ) ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) ✓ 
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หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจสิติกส์ (โครงการพิเศษ) ✓ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร  

คณะวิทยาการจัดการ  

กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพเิศษ)  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน  

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (โครงการพิเศษ)  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  

กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พ้ืนที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)   

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ✓ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 

✓ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 

✓ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ) 

✓ 
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คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565  
เวลาสอบสัมภาษณ์ : รายงานตัวเวลา 08.30 - 08.45 น. ผ่านกลุ่มไลน์ 

      สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
2. สแกน QR Code เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ (ตามรายชื่อที่ก าหนด) แนะน าตัวด้วยชื่อ - นามสกุล  
3. คณะฯ จะส่ง Link การสอบสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวในกลุ่มไลน์  

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ ขอให้แจ้งมายัง                 
คณะจิตรกรรมฯ ภายในวันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2565 ทางหมายเลขโทรศัพท์  096 879 9044, 095 116 5298  

QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ 
สาขาวิชา QR Code 
กลุ่มที่ 1 
โครงการรับตรงทุกกลุม่วิชาเอก 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)  
ล าดับที ่1 - 7 

 

กลุ่มที่ 2 
โครงการรับตรงทุกกลุม่วิชาเอก 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)  
ล าดับที ่8 - 14 

 

กลุ่มที่ 3 
โครงการรับตรงทุกกลุม่วิชาเอก 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)  
ล าดับที ่15 - 21 

 

กลุ่มที่ 4 
โครงการรับตรงทุกกลุม่วิชาเอก 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)  
ล าดับที ่22 - 27 

 

กลุ่มที่ 5 
โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศลิป ์
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
ล าดับที ่1 - 2 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

เวลาสอบสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ :  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้ 

1. สแกน QR Code เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ และแจ้งชื่อ - นามสกุล ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

คณะฯ จะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ และ Link ผ่านกลุ่มไลน์ 

 

หมายเหตุ : ในการสอบสัมภาษณ์จะด าเนินการผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้ E-mail, Line และ

โปรแกรม ZOOM หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พบปัญหาในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถโทร

แจ ้ งทา งคณะฯ  ได ้ ที่ ห มาย เลข โทรศ ั พท ์  09-9175-0680 หร ื อ  inbox เพจสถาป ั ตย ์ ศ ิ ลปากร  TCAS 

https://www.facebook.com/ArchSUTCAS  

 
คณะโบราณคดี 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสารท์ี่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลาสอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

รายงานตัวผ่านกลุ่มไลน์ : 08.30 – 08.45 น.  

สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM : 09.00 น.  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และทดลองการใช้งาน กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบ

ความพร้อมของกล้อง หูฟัง และสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ 

2. สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (ตามที่แจ้งแนบท้าย) แนะน าตัวด้วย ชื่อ-นามสกุล และสาขาวิชาที่สมัคร 

ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละ

สิทธิ์การสอบสัมภาษณ ์

3. คณะฯ จะส่ง Link การสอบสัมภาษณ์ ผ่านกลุ่มไลน์ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. ให้ผู้มี

สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าห้องตามเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งในกลุ่มไลน์ 

https://www.facebook.com/ArchSUTCAS
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4. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

5. ให้แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมบัตรประชาชน เพ่ือแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  

6. ส าหรับผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาโบราณคดี  ให้ส่งผลตรวจตาบอดสี เป็น PDF FILE มาที่อีเมล

archaeology60.dir@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 

“ตาไม่บอดศร”ี ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอื่น ๆ ไม่ต้องตรวจตาบอดส ี

7. ส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ให้ส่งส าเนาใบ ปพ.1 เป็น PDF FILE มาที่อีเมลล์ 

archaeology60.dir@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 

“ศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนใดไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้ หรือพบปัญหาใด ๆ 

ในการสอบสัมภาษณ์ ขอให้แจ้ง มายังคณะโบราณคดีภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 15.00 น. 

ทางกล่องข้อความของ https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-8089-19240  ในเวลาราชการ  

คิว QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ (คณะโบราณคดี) 

สาขาวิชา QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ Link ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

โบราณคดี 

 

https://shorturl.at/hsLZ0    

ประวัติศาสตร์ศลิปะ 

 

https://shorturl.at/kCSW5  

มานุษยวิทยา 

 

https://shorturl.at/klFIQ  

ภาษาไทย 

 

https://shorturl.at/gklxF  

mailto:archaeology60.dir@gmail.com
mailto:archaeology60.dir@gmail.com
https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร%20หรือทางโทรศัพท์หมายเลข%200-8089-19240
https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร%20หรือทางโทรศัพท์หมายเลข%200-8089-19240
https://shorturl.at/hsLZ0
https://shorturl.at/kCSW5
https://shorturl.at/klFIQ
https://shorturl.at/gklxF
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สาขาวิชา QR Code ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ Link ส าหรับเข้ากลุ่มไลน์ 

ภาษาอังกฤษ 

 

https://shorturl.at/iwBHR  

ภาษาฝรั่งเศส 

 

https://shorturl.at/mxJX1  

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 

https://shorturl.at/oqtvR  

 
คณะอักษรศาสตร์ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น. 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศทุกคนต้องยืนยันตัวตนโดยเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code

ของสาขาวิชาที่สอบได้ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ไม่เกินเวลา 16.00 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดให้ถือ
ว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนที่ยืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์แล้วขอให้เปลี่ยนชื่อตนเองให้เป็น  “ล าดับที่ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์” และ
ตามด้วยชื่อ  ตัวอย่างเช่น  ล าดับที่  1. น.ส. บุรียา  เปลี่ยนเป็น 1-บุรียา 

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการสอบสัมภาษณ์ เช่น Smartphone  หรือ iPad  Tablet 
หรือ Notebook  หรือ PC ที่มีกล้อง  ไมค์  อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมและมีสัญญาณ  Internet 

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คือ โปรแกรม ZOOM ผู้สอบสามารถติดตั้งโปรแกรม หรือ 
Application ได้ตามความสะดวก  

5. ก่อนวันสัมภาษณ์ให้ทดลองการใช้งานโปรแกรม ZOOM กับบุคคลใกล้ชิดเพ่ือทดสอบความพร้อมของ กล้อง หูฟัง  
และการพูดสัญญาณเสียงของอุปกรณ์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ 

6. วันสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ออนไลน์) 
6.1)  แต่งกายชุดนักเรียน  

https://shorturl.at/iwBHR
https://shorturl.at/mxJX1
https://shorturl.at/oqtvR
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6.2)  เตรียมบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่รัฐออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
6.3)  เตรียมตัวเองให้อยู่ในสถานที่ส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนอ่ืนใด 
6.4)  ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพพ้ืนหลังในโปรแกรม 

7. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโดยตรงได้ที่ 034-256709 หรือ Inbox www.facebook.com/arts.su  
 

สาขาวิชา QR Code กลุ่มไลน์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
  

สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 
 
 
 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) และ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ไมม่ีการสอบสัมภาษณ์ โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ทาง 
https://admission.su.ac.th  

 
คณะเภสัชศาสตร์ 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 8.300 น. เป็นต้นไป 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์ จะได้ร ับอีเมลแจ้ง Link ของโปรแกรม ZOOM ที ่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ภายใน                    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (ส่งไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามท่ีระบุไว้ในระบบการรับสมัคร) 
หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail จากคณะเภสัชศาสตร์ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชศาสตร์ 
ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางอีเมล varin_y@su.ac.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 08 – 9918 -5028 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ตาม Link ที่ได้รับตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ 

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้แต่งกายสุภาพ และเหมาะสมกับการสอบ 

http://www.facebook.com/arts.su
https://admission.su.ac.th/
mailto:varin_y@su.ac.th
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4. คณะเภสัชศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์ 
5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม

รายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 08.30 – 12.00 น.  
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้  
1. เวลา 8.30 - 9.00 น.  รายงานตัว ประชุมผู ้ปกครองและผู้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม ZOOM           

ตามรายละเอียดดังนี้   

 https://zoom.us/j/93740387901  
 Meeting ID: 937 4038 7901 
 Passcode: 9999 
2. เวลา 9.00 - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามรายละเอียดดังนี้ 

สาขาวิชา Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร https://zoom.us/j/92824675658    
Meeting ID: 928 2467 5658  
Passcode: 020260 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรดศึกษารายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์จาก Link :  https://bit.ly/3wBDzHX ก่อนวัน
สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ https://bit.ly/3PD3KFA 
Meeting ID: 930 9141 1592 
Passcode: 1111 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ https://bit.ly/3MK4jvt 
Meeting ID: 928 0072 4686 
Passcode: petro 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://bit.ly/3lAMMKf 
Meeting ID: 938 0162 9740 
Passcode: 554671 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://zoom.us/j/7614307793  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  https://bit.ly/3PBt4Md 

Meeting ID: 989 4885 0203 
Passcode: 616616 

https://zoom.us/j/93740387901
https://zoom.us/j/92824675658
https://bit.ly/3wBDzHX
https://bit.ly/3PD3KFA
https://bit.ly/3MK4jvt
https://bit.ly/3lAMMKf
https://zoom.us/j/7614307793
https://bit.ly/3PBt4Md
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สาขาวิชา Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

https://bit.ly/3GexwML 
Meeting ID: 956 4064 7747 
Passcode: 123456 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  https://bit.ly/3yWzP5C 
Meeting ID: 958 6766 7388 
Passcode: 330231 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี https://bit.ly/3GcuAA8 
Meeting ID: 994 5673 0998 
Passcode: nano 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ https://bit.ly/3lzOknR 
Meeting ID: 930 9141 1592 
Passcode: 1111 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม https://zoom.us/j/7614307793  

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องอัปโหลดส่ง  (โปรดศึกษารายละเอียด) 

 ให้น าแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ ่งมีผลการตรวจ          
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  โดย Download                  
แบบรายงานตรวจสุขภาพฯ ได้ที ่  https://admission.su.ac.th หรือ QR Code ด้านล่าง และอัพโหลดส่งที่  
https://bit.ly/3wMlDcG ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ไม่เกิน 12.00 น. 

 
 

ส าหรับผู้ที่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้  
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจตาบอดสีเพิ่มเติมโดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ https://admission.su.ac.th และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสีขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของสาขาวิชา  

 
 

https://bit.ly/3GexwML
https://bit.ly/3yWzP5C
https://bit.ly/3GcuAA8
https://bit.ly/3lzOknR
https://zoom.us/j/7614307793
https://admission.su.ac.th/
https://bit.ly/3wMlDcG
https://admission.su.ac.th/
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
1) การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม ZOOM ผ่าน Computer Smartphone หรือ Tablet            

โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง 
2)  สิ่งที่ต้องท าส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM ส าหรับ Computer            

ทั ้ง Windows และ Macintosh สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที ่ https://zoom.us/download 
ส าหร ับ Smartphone หรือ Tablet ระบบปฏิบ ัต ิการ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม                    
ได้ที่ https://play.google.com และส าหร ับ iPhone หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม          
ไดท้ี่ https://apps.apple.com  

3)  การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์ 

3.1  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกเข้าร่วมโปรแกรม ZOOM ตาม Link ที่ได้รับก่อนเวลา 10 นาที พร้อม

กับ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

3.2  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้และสถานที่  

สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นจาก

กล้อง 360 องศา 

3.3  คลิก Link เข้าห้องสัมภาษณ์หรือเข้าผ่าน Meeting ID และ Password ตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 

3.4  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอการยอมรับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM จากผู้ช่วย

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์

ด้วย  

4)  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 

4.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงล าพัง ไม่มีบุคคลอ่ืนรบกวน 

4.2 เอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้คือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport

หรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น 

4.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สวมใส่ชุดนักเรียนวันสอบสัมภาษณ์ 

4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพ 

     ตลอดการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติตามที่

ก าหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ทันที  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

https://zoom.us/download
https://play.google.com/
https://apps.apple.com/
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

    สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ  

     สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  

โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะจะส ่ง E-mail แจ ้งรายละเอ ียดการเข ้าสอบส ัมภาษณ์ และ/หร ือ link ของโปรแกรม ZOOM  

ไปตามที่อยู ่ E-Mail ที่ผู ้สมัครกรอกไว้ในระบบการรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565             

(ก่อนเวลา 12.00 น.)  

2. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-Mail ภายในวันและเวลาตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 ให้ผู ้สมัครติดต่อคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่ง E-mail ไปที ่soomthong_n@silpakorn.edu ก่อนเริ่มการสอบ

ส ั มภาษณ์  ห ากผ ู ้ ส ม ั ค ร ไม ่ ไ ด ้ ร ั บ อ ี เ มลและ ไม ่ ไ ด้ ต ิ ด ต ่ อคณะก ่ อน เ ร ิ ่ ม กา รสอบส ั มภ า ษ ณ์   

จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษา

ในรอบการสมัครนี้  

  หมายเหตุ  - การต ิดต ่อสอบถามขอให ้ผ ู ้สม ัครแจ ้ง ช ื ่อ  - นามสกุล หล ักส ูตร/สาขาท ี ่สม ัครหรือ 

ยืนยันสิทธิ์ เพ่ือความรวดเร็วในการให้ข้อมูล  

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ผ่าน link ที่ได้รับ ตามวันและ

เวลาที่คณะก าหนด ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องติดตั้งโปรแกรม ZOOM ทดสอบและตรวจสอบระบบเสียง

และภาพให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือ

บัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่มี ชื่อ-นามสกุล และรูปถ่ายของผู้สมัครชัดเจนบนบัตร ก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์ 

 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่จะต้องรับทราบ ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

และ E-mail ที่จะได้รับในภายในวันศุกร์ที ่ 27 พฤษภาคม 2565 หากผู้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตาม

รายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และจะไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการ

สมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ไปโดยปริยาย แต่ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ ในระบบ TCAS ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถสมัครใน

รอบต่อไปได้ 

 

mailto:soomthong_n@silpakorn.edu


- 15 - 

โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

ล าดับท่ี

1 นาย กนกนิล ผามอญ

2 นางสาว กนกภรณ์ แสงเงิน

3 นาย กรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์

4 นาย ชยพัทธ์ิ พิศาลสิษฐ์กุล

5 นาย ชัชพนธ์ ประทุมมาณ

6 นางสาว ชัญญา ก๊กผล

7 นางสาว ฐิตารีย์ สุนทรีกุลพงศ์

8 นางสาว ณัชชา สิทธิเอ่ียมศักด์ิ

9 นางสาว ณัฐพิชชา ยาวสันเทียะ

10 นาย ธนวัฒน์ วังศิริทิพย์

11 นางสาว ธัญญลักษณ์ ชพานนท์

12 นางสาว นริศรา แก้วหยก

13 นางสาว นันท์นภัส วิเศษศรี

14 นาย ปฏิภาน วันเพ็ญ

15 นางสาว ปภณพร ด้วงสงฆ์สกุล

16 นางสาว ปัทมา สารบรรณ์

17 นาย พศิน ประดิษฐดี

18 นางสาว พิชญา ลิมปปวิช

19 นาย ภูชิสส์ อุดมเจริญกิจ

20 นาย รัญชน์ ชยันต์เกียรติ

21 นางสาว วนาลี บุญประคอง

22 นาย วรวุธ ไวว่อง

23 นางสาว วิรดา โรจน์วิไลย

24 นาย ศิวโรจน์ เจริญศิริ

25 นาย ศุภกร รุ่งเรือง

26 นาย อภิวิชญ์ พิสมัย

27 นางสาว อริสรา พราหมณ์แก้ว

ช่ือ - นามสกุล

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
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โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

ล าดับท่ี

1 นางสาว ชัยญเนตร บุญกิจ

2 นางสาว ณัชชา เพ็งพันธ์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

ล าดับท่ี

1 นาย จิรพนธ์ กลธนเสพย์

2 นาย ธันยธรณ์ วงษ์คาร

3 นาย บูรพา โคตรทา

4 นางสาว พิมพ์ชนก อุ้ยสิริพรกุล

5 นาย ศุภพล ตู้พิจิตร์

6 นางสาว อัญชลี ยืนยง

ช่ือ - นามสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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โครงการรับตรง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

ล าดับท่ี

1 นาย กรินทร์ วงษ์ประเสริฐ

2 นางสาว จันทิมา พรมแย้มใหญ่

3 นางสาว ชญากานต์ อนุอัน

4 นางสาว ชยพร วรสัตยาภรณ์

5 นางสาว ณัฐวลัญช์ญา ชัยวรรณ์

6 นางสาว ณิชนันท์ วาสนะตระกูล

7 นางสาว ตวิษา สินก าเนิด

8 นางสาว ติยาพร ปันทะนา

9 นาย ทองธรรมชาติ ทองแดง

10 นางสาว ธนภร วนิชกิตติโชติ

11 นางสาว ธมนพัชร์ หิรันย์ณรงค์

12 นาย ธีร์ เบญจลักษณพร

13 นางสาว นภัสกร บุญมี

14 นางสาว นรินทิรา ยอดแก้ว

15 นางสาว นะมีนา หม่ืนไวย์

16 นางสาว ปภาสินี เต็งทอง

17 นางสาว ปสรา สงนวน

18 นางสาว ปาณริศา สุภาบุญ

19 นางสาว ปุญญิศา ครุฑพันธ์ุ

20 นาย พลรัตน์ บุญยะนันท์

21 นาย ภูริภัทร แก้วสม

22 นางสาว เยาวลักษณ์ ต้ังจิตวิวัฒน์

23 นาย รัชชานนท์ บุญมี

24 นางสาว วนัชพร จิตตการุณ

25 นางสาว วันทกานต์ ใบเทศ

26 นางสาว ศตายุ วิเศษสุนทร

27 นางสาว ศรสวรรค์ ด ารงค์ฤทธามาตย์

28 นางสาว อนัญญา ศิลปเจริญ

คณะโบราณคดี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

29 นางสาว อมรรัตน์ เกล้ียงส าเภา

30 นางสาว เอมวิกา เทพกล ่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนลรัตน์ ดีสารพรรณ์

2 นาย กฤษฎ์ิ เชาวนะเลิศ

3 นางสาว ชณัฐดา โล่ห์ค า

4 นาย ชนสิษฎ์ ค ามา

5 นางสาว ชินาภา ทิพยพันธ์กุล

6 นางสาว ชุติภัส ศรีขวัญ

7 นางสาว ฐิตารีย์ วันพุดชา

8 นาย ณภัทร เกษมาลา

9 นางสาว ธนัญญา สุวรรณวิเศษ

10 นางสาว ธัญวีร์ ดวงกลาง

11 นางสาว นภชนก จันทร์ชูผล

12 นางสาว นภัทร เพียรหมอ

13 นางสาว นันธิมา เณรทอง

14 นางสาว บุณฑริก อาสาณรงค์

15 นางสาว บุณยนุช หลิมพัฒนวงศ์

16 นางสาว ปณิตา เสนาเพ็ง

17 นางสาว ปิยาพัชร เพ็ชร์สุกใส

18 นางสาว พรพรรณ วิไลศิลป์

19 นางสาว พรรัตน์ ผาสุขธรรม

20 นางสาว พรหมพร ชาศรี

21 นาย พาทิศ สงเคราะห์

22 นางสาว พิชญ์สินี ผ่านภูวงษ์

23 นางสาว พิชญา อินตะใจ

24 นางสาว พิมพ์ชนก ประคอง

25 นางสาว พิมลภัส สายน ้า

26 นางสาว พุทธรักษา ชวนพิณ

27 นางสาว เพชรลดา รักษ์ทอง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

28 นางสาว เพ็ญพัชชา จริยเบญจพล

29 นางสาว ภคพร ผการัตน์

30 นางสาว ภัทร ศาสตรานรากุล

31 นางสาว รัชนาท ปานใจ

32 นางสาว วรรณิดา รูปหล่อ

33 นางสาว วีนัสรา บัวเล็ก

34 นางสาว ศดานันท์ เพชรนิล

35 นางสาว สุธาทิพย์ กิรัมย์

36 นางสาว สุภาภรณ์ ท้าวอนนท์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลชนก สันทัดการ

2 นางสาว กฤติยา ช้างศร

3 นาย กลย์ณัฐ ตังธนเศรษฐ์

4 นางสาว กัลยาณี ชีพสฤษดิพงศ์

5 นาย กิตติพัทธ์ ดอกมะเด่ือ

6 นางสาว ขวัญธิดา มีทิม

7 นางสาว ชญาดา คูณศรี

8 นางสาว ชนกพรรณ เพ็งเลีย

9 นางสาว ชนัญชิดา แก้วจินดากุล

10 นาย ชยากร ธงขาว

11 นางสาว ไซหนับ อาหมัดยูซุฟ

12 นางสาว ญาณิศรา ศรีเปร่ือง

13 นางสาว ณภัทร อรุณ

14 นาย ณัฐกิจ พันธ์มุง

15 นางสาว ณัฐณิชา ขุนศรีหวาน

16 นางสาว ณิชา โพธ์ิกุล

17 นาย ทนุธรรม ทองทราย

18 นาย ธนาพงศ์ โสมะวงษ์

19 นางสาว ธนาวดี เอ่ียมสาย

20 นาย ธราเทพ บุญมี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

21 นางสาว ธารทอง บัวแสง

22 นางสาว นภัสนันท์ นิโรธธาตุ

23 นางสาว นันทิชา ประทุมชัย

24 นางสาว ปวริศา สุทธิศิริ

25 นาย ปารมี ปาลียะ

26 นางสาว พนปวร ภู่หิรัญ

27 นางสาว พรหมพร หม้อสุวรรณ

28 นาย พัฒนพงศ์ ศรีพนา

29 นางสาว พิชญา รักษภักดี

30 นาย ภูผา ประโยชน์มี

31 นาย ภูริณัฐ รุ่งพญา

32 นางสาว รวิภา ม่ันประเสริฐ

33 นางสาว วศินี อุทธตรี

34 นางสาว สโรชา นพส้ัน

35 นางสาว สุชาวดี วัฒนสุโรโรจน์

36 นางสาว สุพรรษา สาระวารี

37 นางสาว สุภาพร นาระหัด

38 นาย หิรัญ พฤกษมณีจินดา

39 นางสาว อโณมา จิตรักษ์

40 นางสาว อภิชญา โพธิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ เก็บไว้

2 นางสาว กานดา จันทร์เขียว

3 นางสาว จณิสตา มาหม้ัน

4 นางสาว โชติกา มานะศักด์ิศิริกุล

5 นางสาว ญาดา สีลุน

6 นางสาว ฐิตากร ช่วยบ ารุง

7 นางสาว ณัฐกานต์ สังหร่าย

8 นางสาว ณัฐพร ไทยษา

9 นางสาว ณิพาพร จูสิงห์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

10 นางสาว ทอฝัน ทองใบ

11 นางสาว ทิพย์อักษร สุระอาษา

12 นาย ธนากรณ์ คูณทา

13 นาย ธเนศ เฉลิมศักด์ิ

14 นางสาว นัชชา ชอยประเสริฐนภา

15 นางสาว น ้า เอ้ือไทยพัฒนา

16 นางสาว เบญญพร ก่ิงจงเจริญสุข

17 นางสาว ปรวัลย์ จันทะเขต

18 นางสาว ปราณิสา นุกูลกาญจน์

19 นางสาว ปุณณษา ชลศรานนท์

20 นางสาว พรนภัส นิลวงศ์

21 นางสาว พรนารายณ์ สุขศรีนวล

22 นางสาว พรไพลิน เอ่ียมน่ิม

23 นางสาว พัชณิชา ภู่อยู่

24 นางสาว พัชริดา ลีฉลาด

25 นางสาว ภคพร สุวรรณโณ

26 นางสาว ภริตา คนหม่ัน

27 นางสาว รุ่งศิริ สุขอุดม

28 นาย วงศธร วงศ์ก าจัดภัย

29 นางสาว วรรณศิลป์ นิรันดร์พุฒ

30 นางสาว วรินทร สมบูรณ์พันธ์

31 นางสาว วาสิตา เพ็งช่วย

32 นางสาว ศศธร กุศลรักษาสกุล

33 นางสาว ศศิกานต์ แซ่เฮ้ง

34 นางสาว ศศิธร ปรุงทองดี

35 นาย สรชา ช านาญศิลป์

36 นางสาว สาวิตรี พวงงาม

37 นางสาว สุดารัตน์ สุขวาปี

38 นางสาว สุวรรณา โพธ์ศรี

39 นางสาว อธิชา กิจเจริญ

40 นางสาว อภิรดี หาญเรือง

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ล าดับท่ี

1 นาย กษิด์ิเดช พันธ์พืช

2 นาย กานต์ กิจกนกอุดมเดช

3 นาย ขจรพรรณ ตรีอินทอง

4 นางสาว ครองขวัญ นามีผล

5 นางสาว จาริยา ธีรเสนี

6 นางสาว ชมดาว หน่อทอง

7 นางสาว ชรินทร์พร ไชยทอง

8 นางสาว ชลดา ยะวังพล

9 นาย ชาญนิธิ สุขลักษณ์

10 นางสาว ชุติมณฑน์ วิศวประทีป

11 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูเกตุ

12 นาย ฐิติภัทร์ โนนมะหิง

13 นางสาว ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์

14 นางสาว ณัฐฤทัย ศิริสอน

15 นาย ณัฐวัฒน์ กุลวงค์

16 นางสาว เตชินี แก้วศรีคร้าม

17 นาย ธนกานต์ ชีวพิสุทธ์ิ

18 นาย ธนาพสิษฐ์ ธนาเกียรติธิติ

19 นาย ธรรมสรณ์ กุลเกษตร

20 นางสาว ธัญพัฒน ไชยษา

21 นาย นฤดล มีน าพันธ์ุ

22 นางสาว นลิสา ชูศรี

23 นาย นิธิวิทย์ ปานวิกรัยโชค

24 นางสาว บุณยาพร จงประสิทธ์ิ

25 นาย ปิยวัฒน์ รัตนชัยฤทธ์ิ

26 นางสาว พรชนิตว์ เภสัชชะ

27 นางสาว พรรณพัชนันท์ อุบลพงศ์

28 นาย พฤกธินันท์ ม่ันคง

29 นาย พัฒน์ภูมิ พึงรักษา

30 นางสาว พิมพ์พิชชา คงสถิตย์

31 นาย พิสิษฐ์ ขันทอง

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

32 นาย พุฒิเมธ รุจิรกุล

33 นางสาว ภัททิยา เดชาฤทธ์ิ

34 นางสาว ภัทรภรณ์ พันธุรัตน์

35 นางสาว มาภัสสร มาบางยาง

36 นาย รวิกร บรรจงชาติ

37 นาย รังสิมันต์ุ ซันชาวนา

38 นาย รัฐ เพ่ิมเกียรต์ิตระกูล

39 นาย เลิศนรา จันทสิทธ์ิ

40 นาย วรายุทธ ชัยค าภา

41 นาย วัชรพล นามขันต์

42 นาย วันชัย รงค์ประเสริฐกุล

43 นางสาว วิชิตา สายชัยภูมิ

44 นางสาว วิมลิน โตเฟ่ือง

45 นางสาว วิวรรธนี สีค าหารณ์

46 นาย ศตวรรษ บุญกิจ

47 นางสาว ศริญญาพร เอ่ียมสอาด

48 นางสาว ศศิวิมล หนูด า

49 นาย ศศิศ ฤทธิมัต

50 นาย ศุภวิชญ์ จันทรขันตี

51 นางสาว สมัชญา สิมสวัสด์ิ

52 นาย สิรวิชญ์ บุญประเสริฐ

53 นางสาว สุธิมา บัวระภา

54 นางสาว อัญชัญ เหิมฮึก

55 นางสาว อันนา สอนบุญตา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส

ล าดับท่ี

1 นางสาว กฤติยา ขันตระกูล

2 นางสาว กานต์ติมา โมรารัมย์

3 นางสาว คีตราสุภา ศุภวุฒิชัยกุล

4 นางสาว ชุติกาญจน์ บุณยพร

5 นางสาว ณฐกร สุขคล้าย

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 25 - 
ล าดับท่ี

6 นางสาว ณัฐฐาพร สร้อยจ าปา

7 นางสาว ณัฐวลัญช์ แสนสติ

8 นางสาว ณัฐวัลลีย์ บุญทิพย์จ าปา

9 นางสาว ณิชชิศา ดวงเดือน

10 นางสาว ทัดดาว ศรีตะวัน

11 นางสาว ธนัชชา ธนบัตร

12 นาย นทีธร ป้อมเชียงพิณ

13 นางสาว นวพร โสภณ

14 นาย นิพนธ์ ค าแหง

15 นางสาว บุษกร จันทร์งาม

16 นางสาว ปวิณากร แป้นโสม

17 นาย ปิยวัฒน์ งามกระบวน

18 นางสาว ปูวิดา เผือกเงิน

19 นางสาว พัฒน์นรี แป้งกลัด

20 นางสาว พิชชาพร น้อยสุข

21 นางสาว เพชรลดา ดวงพรมณฑล

22 นางสาว ลลิพีญา โสพรรณเมธ

23 นางสาว วรารัตน์ จงกล

24 นางสาว วีร์สุดา อยู่สุข

25 นางสาว ศศธร อัศวธนาฤกษ์

26 นางสาว สุพิชชา วงศ์แตง

27 นางสาว สุภัคตรา นพศิริ

28 นางสาว อัญชิษฐา พงษ์พิมาย

29 นางสาว อัยลดา แสงหิงห้อย

30 นางสาว อินธุอร อวยชัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ ประนม

2 นางสาว กรกนก ชูมาก

3 นางสาว กัญยาณี ร่ืนมีแสง

4 นาย จักรพงษ์ ป่ินนิล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 26 - 
ล าดับท่ี

5 นางสาว ณัฐนันท์ ปรุงนา

6 นางสาว ตะวัน สุรดิเรกไชย

7 นางสาว ตัสนีม ประเสริฐสมบูรณ์

8 นาย เตชิต ศรีสุภา

9 นางสาว ปาจรีย์ สุขเหลือ

10 นางสาว ปิยธิดา ขันเขตร์

11 นางสาว พรหมพร ฝัดค้า

12 นางสาว พิมศศิ บุญปาน

13 นางสาว ภรณ์สิริ มีชัย

14 นาย ภวัต หวันโซ๊ะ

15 นางสาว ภัสรานันท์ นพอภิรักษ์กุล

16 นางสาว ภิรัญญา คงวัฒนสิน

17 นางสาว มัสหยา ค าป้อง

18 นาย เมธิ มากศิริ

19 นางสาว ลลิตา ดวงจินดา

20 นาย วรรธนะ ชิดชอบ

21 นางสาว วริศรา หนูเอียด

22 นางสาว วิจิตตรา ลาภประสิทธ์ิ

23 นางสาว ศรัลญา อมรรติรัตน์

24 นางสาว ศิรภัสสร จันทร์เมือง

25 นาย สรยุทธ ศรีน ้าอ้อม

26 นางสาว สุธีมนต์ จันทร์แจ่มแสง

27 นาย อนุพงษ์ มูลมืด

28 นางสาว อัญชิสา ธีรกุลเดช

29 นางสาว อัญชิสา ปัญญารอด

30 นาย ไอทยา อินทนนท์

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

ล าดับท่ี

1 นาย ธนันต์ชัย เอ่ียมก๊ัก

2 นาย ปกรณ์ วสุธาร

3 นางสาว ปพิชญา สมปู่

4 นางสาว ปุญญารักษ์ ครุฑพันธ์ุ

5 นางสาว ฟ้าประทาน แท่นประทุม

6 นางสาว วาธิชา มูลสุวรรณ

7 นางสาว สาวิตรี แสวงทรัพย์

8 นาย เสกสรรค์ จันทมาศ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

ล าดับท่ี

1 นาย จอมทัพ ติณณวัฒน์

2 นางสาว ฉันทิศา เก้ือสังข์

3 นางสาว ชุติมา เอมโอษฐ์

4 นางสาว นลินนิภา สมบูรณ์

5 นาย นวมินทร์ แก้วอ าไพ

6 นางสาว ปนัยดา สุขภาค

7 นางสาว พัทชริภา เพชรวิสัย

8 นาย โภคิน ศูนย์รัมย์

9 นางสาว สุธาศิณี หนูพรหม

10 นางสาว อภิญญา น้อยสะอาด

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะอักษรศาสตร์



- 28 - 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ล าดับท่ี

1 นางสาว กันตา ธาราวัชรศาสตร์

2 นางสาว จินดามณี ช่อเจ้ียง

3 นางสาว ฉัตรพร ละมุดทอง

4 นาย ชินาธิป เนาวบุตร

5 นางสาว ชิรญาณ์ ใจมานิตย์

6 นางสาว ชุติมา จันทพันธ์

7 นางสาว ญาณิศา วัฒโน

8 นาย ฐานพัฒน์ ธัญญวรการ

9 นางสาว ฐิติชญา เตปินตา

10 นางสาว ฐิติมา วงไชยา

11 นาย ณัฐ บุญสิน

12 นางสาว ณัฐณิชา ฉินสูงเนิน

13 นางสาว ณิชกานต์ เกศอรุณสกุล

14 นางสาว ณิชมน กีโซ๊ะ

15 นางสาว เทียนศรี ทองเปรม

16 นางสาว ธนกร ศรีทิพรัตน์

17 นางสาว ธนพร วงศ์กิตติอุดม

18 นาย ธนานพ เต็มศิริพันธ์ุ

19 นางสาว ธัญจิรา ก่ิงวงศา

20 นางสาว ธัญลักษณ์ เปรมอิสระกูล

21 นางสาว นฤพร อังกินันท์

22 นางสาว นวภรณ์ นิยตานนท์

23 นางสาว นันธิชา กสิผล

24 นางสาว นิตย์ตะวัน อรรถศิริ

25 นาย บัณฑิต นวเจริญชัย

26 นางสาว บุณฑริกา คงสถาพรชัย

27 นางสาว บูชิตา โพธ์ิโต

28 นางสาว ประภาพร อมรอรรถโกวิท

29 นางสาว ปัญญภัค ปุณณรัชช์

คณะเภสัชศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล



- 29 - 
ล าดับท่ี

30 นางสาว พรชนก ขวัญนิมิตร

31 นางสาว พรธิรา ธีระวรวงศ์

32 นาย พฤตินันท์ กิจแก้ว

33 นางสาว พัชรณัฏฐ์ อาชีวกุลมาศ

34 นางสาว พัทธิฌา สมควรพาณิชย์

35 นาย พันแสงศร อุมะนันท์

36 นางสาว ภัณฑิรา วิรัตินันท์

37 นางสาว ภัณฑิรา มณีโชติ

38 นางสาว ภัทราภรณ์ จุลอักษร

39 นางสาว มาณิศา มานะศิริพันธ์ุ

40 นางสาว ลักขณา กูลสุวรรณ์

41 นางสาว วีนาพร ประดิษฐ์

42 นางสาว ศสินีย์ ศรีลาพัฒน์

43 นางสาว ศุภณัฐกานต์ อ่อนพุ่ม

44 นางสาว สวิตตา โลกานิตย์

45 นางสาว สาริศา จันทร์อักษร

46 นางสาว สุชญา อ่อนน้อม

47 นางสาว สุธินี สุขสุเมฆ

48 นาย สุพัฒน์ วัฒนกุลจรูญสิริ

49 นาย เสฎฐวุฒิ ธีรานันตชัย

50 นางสาว หทัยชนก บรรณทอง

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกพร บุญช้วน

2 นางสาว กมลพรรณ ขจรสิทธินพคุณ

3 นางสาว กฤชอร หม่ืนอภัย

4 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วตา

5 นางสาว กัญญาภัค กฤษณาวารุณ

6 นางสาว กัญญารัชช์ รัตนพันธ์ุ

7 นางสาว กันต์กนิษฐ์ รามจันทร์

8 นางสาว กันตินันท์ อนุศาสนรักษ์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 30 - 
ล าดับท่ี

9 นางสาว กิตติยา โพธ์ิสง่า

10 นางสาว จิติมา แดงดี

11 นางสาว จุฬารัตน์ สรรพกิจก าจร

12 นาย เจษฎา ศิริบุตร

13 นางสาว ชลธิชา ศรีวัฒนาเจริญ

14 นางสาว ชัญญานุช ยันนะศักด์ิ

15 นางสาว ชุติปภา สินพิชัย

16 นางสาว ฐิตารีย์ ศรีพงศ์ธรพิบูล

17 นางสาว ฐิติมา ผดุงพัฒโนดม

18 นางสาว ณฐา ฐิติสวัสด์ิ

19 นางสาว ณหทัย รัตนพันธ์

20 นางสาว ณัฏฐญาดา ธาราณัติ

21 นางสาว ณัฏฐณิชา วะสิโน

22 นางสาว ณัฐณิชา ล้ิมศิริเศรษฐกุล

23 นาย ณัฐภัทร สุนทรนนท์

24 นางสาว ณิรินทร์ญา อัยยะศิริชัย

25 นางสาว ดีลดา แห่งธานีราเมศ

26 นาย ธนวัฒน์ ทุมดี

27 นางสาว ธัญภัค เมฆมัณฑนา

28 นางสาว ธัญลักษณ์ อุ่นละออ

29 นาย ธีรศานต์ ทิพย์ศิริ

30 นางสาว นภสร มณีสถิตย์

31 นางสาว นันท์นภัส พงศ์ภัคบูรณกิจ

32 นางสาว นันท์นลัท วรรณทอง

33 นางสาว นันทภรณ์ น้อยตง

34 นางสาว นุสิตา เขียวพันธ์

35 นางสาว เนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐี

36 นาย บรรณสรณ์ บุญเรืองโรจน์

37 นางสาว บรรณสรณ์ ธรรมไชยธรรศ

38 นางสาว ปพิชญา ลาวัณย์รัตนากุล

39 นางสาว ปัณฑารีย์ ดอนลาว

40 นางสาว พลอยวรินทร์ อภิสิทธิกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

41 นางสาว พิมณัฐฌา คงประสม

42 นางสาว พิมพ์พรรษา สมบัติก าจรกุล

43 นางสาว พิมพ์ลดา สดศรีสุวรรณ

44 นางสาว พิยดา ชาติเผือก

45 นาย พีรดนย์ บุญซ้าย

46 นางสาว พีรดา สุชาตะวัฒน์

47 นางสาว แพรวลดา บุตรวงศ์

48 นางสาว ภัคจิรา ศรีมงคล

49 นางสาว ภัทราพร คณะธรรม

50 นาย ภูมิพัฒน์ ชัยอัศวนันต์

51 นางสาว มนัสนันท์ ศรีบุญเล้ียง

52 นาย ยศศักด์ิดา ยวงสุวรรณ์

53 นาย รชต หมวดมณี

54 นางสาว ระมินดา ติรพัฒน์

55 นาย รัชชานนท์ มีใหญ่

56 นางสาว รินรดา มณีวงศ์

57 นาย วรงค์ ตันยะกุล

58 นางสาว วรรณิดา คงสมบุตร

59 นางสาว วรรธนรัตน์ วงศ์สุวรรณ

60 นาย วีรวิชญ์ มัลลิกมลศักด์ิ

61 นางสาว ศราวรรณ ข าวิลัย

62 นางสาว ศรุดา จิตต์โสภักตร์

63 นางสาว ศศิกานต์ แหวนสัมฤทธ์ิ

64 นางสาว ศศิประภา มูลณี

65 นางสาว ศศิภัสสร เอ่ียมส าอางค์

66 นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา

67 นาย ศุภกร เรียนวัฒนา

68 นาย ศุภณัฐ คล้ายหอม

69 นางสาว ศุภิสา จิตรรุ่งวิทยา

70 นาย สัชฌุกร แปงการิยา

71 นางสาว สาริศา สุนทรธนากุล

72 นางสาว สิตานัน พันธเสน

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

73 นางสาว สิริพัชร แซ่จ้ิว

74 นางสาว อภิชญา ไทยประสิทธ์ิ

75 นางสาว อมลวรรณ อัศวรุ่งฤกษ์

76 นางสาว อรกช ดาวสดใส

77 นางสาว อัญชิสา ราชกิจ

78 นางสาว อัญพัชญ์ ธีระอัญญาวัชร์

79 นางสาว อัญมณี อัศววงศ์เสถียร

80 นางสาว อาพิชญา ล้วนแก้ว

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ล าดับท่ี

1 นาย ฉันฐรัฐ แก้วเนตร

2 นาย ชญานนท์ ยะประโคน

3 นาย ณภัทร ทองเจือ

4 นางสาว ธัญชนก ธารทะเลชล

5 นางสาว นิสารัตน์ วุฒิเกษตรกิจ

6 นางสาว บงกชกร วรฉัตร

7 นางสาว ปัญณัฐภัทร ทูลธรรม

8 นาย พณัฏฐ์ ลิโมทัย

9 นางสาว พรรณพร สุทธิตังกวิเชียร

10 นาย พิสิษฐ์ พัทฐ์นันท์

11 นางสาว ภัคจิรา อูปกัน

12 นาย ราชัน ปฐวีศรีสุธา

13 นางสาว วิจิตรา มนตรี

14 นางสาว วิญานันท์ สายสกล

15 นางสาว อริสา สน่ันจิตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกกร ป่ินเงิน

2 นาย กฤษดา นิพนุติยันต์

3 นาย ก้องภพ เพ็งวงศ์

4 นางสาว กัญญาภรณ์ หอมละออ

5 นางสาว ก่ิงกาญจน์ มีจาด

6 นางสาว กิติยา เน่ืองบุญมา

7 นาย จิรันตน์ สาครสุขศรีฤกษ์

8 นางสาว จุฑามาศ แซ่ม้า

9 นางสาว ชนากานต์ วงษ์สงฆ์

10 นางสาว ชมพูเนกข์ มะเด่ือ

11 นางสาว ชลธิชา ชีพนุรัตน์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



- 34 - 
ล าดับท่ี

12 นางสาว ชลิตา นานช้า

13 นางสาว ฐานิดา จิระย่ิงเจริญ

14 นางสาว ฐิตาภา ธงชาติ

15 นางสาว ณัฐกมล ปานน้อย

16 นางสาว ณัฐธีรา นพคุณ

17 นางสาว ดลฤดี พุดเกล้ียง

18 นาย ธนเดช ชิวปรีชา

19 นางสาว ธารีรัตน์ คุณธรรม

20 นางสาว ธีร์จุฑา โอสถสถาพร

21 นาย นพรัตน์ ต่ายทอง

22 นางสาว นภสร เสมอภพ

23 นางสาว นัจภัค เงินเรืองชัย

24 นางสาว นัชฐินี หลงละลวด

25 นางสาว นันตชา ขจรล่า

26 นางสาว นิพาดา ไพบูลย์เสมาทัศน์

27 นางสาว บัวบูชา สกุลคง

28 นางสาว บุปผรัตน์ พาลี

29 นางสาว เบญจลักษ์ ครองยุติ

30 นางสาว ประกายรัตน์ พลเนียม

31 นางสาว ปาลิตา เอ้ือพาณิชย์กุล

32 นางสาว พณรส พฤกษราช

33 นางสาว พรชนก ใบเรือง

34 นางสาว พรศิริ สีคร้าม

35 นางสาว พลอยไพลิน จิตสวา

36 นางสาว พัชราภรณ์ ไทยล้ือ

37 นางสาว พิมพ์มาดา คงพัฒน์ยืน

38 นาย พีรณัฐ ไข่มุกข์

39 นาย ภูตะวัน ธนะสินวิริยะกุล

40 นางสาว วราภรณ์ สมใจ

41 นาย วีชัยพล กนกดีสีห์รัต

42 นางสาว ศิริขวัญ จันทวงศ์

43 นางสาว ศุภาวรรณ ดีสมบัติ

ช่ือ - นามสกุล



- 35 - 
ล าดับท่ี

44 นางสาว สรัสนันท์ สินทอง

45 นางสาว สุธิณัฐ มีบุตรสม

46 นางสาว เสาวภา อ้อมแก้ว

47 นางสาว หฤทัย ไชยเยส

48 นางสาว อภิสรา เวชแพทย์

49 นางสาว อาทิตยา นิสัยดี

50 นางสาว เอิน แซ่ล้ิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกชนก ฉัตรแถม

2 นางสาว กัญญาณัฐ กันดี

3 นางสาว จณิสตา เจนสิริผล

4 นางสาว ชลลดา นามมหา

5 นางสาว ชัญญา สิริแสงกาญจน์

6 นางสาว ณัฐวดี ไทยเจริญ

7 นางสาว ณัฐวดี เภอสม

8 นาย ณัฐวุฒิ อุปนันไชยชะนะ

9 นางสาว ทิพวรรณ ส่ังสอนอาตน์

10 นางสาว ธันยพร น่ิมเนียม

11 นางสาว นนทพร มานุจ า

12 นางสาว นัฐนิชา ปลากระโทก

13 นางสาว นันธิดา ลีค างาม

14 นางสาว ปริยากร รัตนบริบูรณ์ลาภ

15 นางสาว ปวีณา ม่วงชุ่ม

16 นาย พงษ์ธเนศ เปรมสิริพงษ์กุล

17 นาย พรลภัส วุฒิเขตร์

18 นางสาว พัทธนันท์ ด้วงมี

19 นางสาว พิชญาภา แพร่สกุลเจริญกิจ

20 นางสาว วรรณภา กัณหารักษ์

21 นาย วัชรวิชญ์ แก้วฟุ้ง

22 นางสาว หทัยชนก ขันค านันต๊ะ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

23 นาย อดิศร พอขุนทด

24 นางสาว อรปรียา เปล่ียนข า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับท่ี

1 นาย กฤษณพงศ์ โสดา

2 นางสาว เขมิสรา อมรสิน

3 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์พืช

4 นางสาว ธัญญรัศม์ ศรีสุภานนท์

5 นางสาว ธิญาดา ผายกลาง

6 นาย นตะวัน ทรวงก าเนิด

7 นางสาว นันทกานต์ วรปัญญานันท์

8 นางสาว บัวชมพู สกุลแฟง

9 นางสาว พิชานิกา ควรด ารงธรรม

10 นางสาว เพชรลดา ห้วยหงษ์ทอง

11 นาย ภูธนิก สุขเอียด

12 นาย ภูมิพัฒน์ คล้ายอยู่

13 นางสาว มนต์นภา มณีโรจน์

14 นางสาว ศศิธร ต้นวงค์

15 นางสาว ศัจกร สมเป็น

16 นางสาว ศิรินทิพย์ รักษาผล

17 นาย ศุภวิชญ์ ขจรนาม

18 นางสาว สุภาวดี บราชสันต์

19 นางสาว อารีภา เซียะเม้ง

20 นางสาว อินทุอร ดอนมอญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ล าดับท่ี

1 นางสาว กนกวรรณ ค าศรี

2 นางสาว กมลชนก จันใด

3 นางสาว กมลลักษณ์ ลาเศษ

4 นางสาว กัญญารัตน์ ทับทิมหิน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

5 นาย กีรติ สอาดไพร

6 นาย จักรภพ อุทยางกูร

7 นางสาว จันทกานต์ิ โตก าแพง

8 นาย เจษฎา เสนาอินทร์

9 นาย เจษฎาวุฒิ บุตรวัน

10 นางสาว ชาลิสา ทองโมถ่าย

11 นางสาว ณัฐณิชา ขยันท า

12 นาย ทัศนพล สอนดี

13 นางสาว ธนัชพร ทองนุ่ม

14 นาย ธิติ จิตตะวิกุล

15 นาย นวภัทร หยกชฎาธาร

16 นาย นวมินทร์ กามินทร์

17 นาย นิพล ชูดวง

18 นาย ปรเมศ มฤควงศ์

19 นางสาว ปวันรัตน์ กลับสุข

20 นาย ปิยะเมธ อ้ึงธิติพันธ์

21 นางสาว ปุณณภัสสร สีนวลวริทธ์ิ

22 นางสาว พรรณปพร ทัพจุมพล

23 นาย พลณัฏฐ์ ปัตธิมากร

24 นางสาว พัทธรินทร์ ดวงสะเก็ด

25 นาย พีรณัฐ อินทร์จันทร์

26 นาย ภาณุพงศ์ สูญญาจารย์

27 นางสาว มาริสา ทอนใจ

28 นาย วัชรพล สิทธิศักด์ิ

29 นางสาว วิมลมณี นามนนท์

30 นางสาว อภิญญา บุญเสนอ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชกร เสนเพ็ง

2 นาย กุญชร เอกจีน

3 นางสาว กุลระวี ตึกกระโทก

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

4 นางสาว คณิศร นาสิงคาร

5 นางสาว จิดาภา ศรียาภัย

6 นางสาว จินตนา จ าปานุ้ย

7 นางสาว จิรนันท์ หีบแก้ว

8 นางสาว ฉัตรธาดา วิจารัตน์

9 นางสาว ชลธิชา สมร่าง

10 นางสาว ชาลิสา คล่องแคล้ว

11 นางสาว ซูไฮลา โละนียะ

12 นางสาว ดรุณรัตน์ หงษาวดี

13 นาย ธนบดินษ์ ดีมาก

14 นาย ธนภัทร คูอัมพร

15 นาย ธนวัฒน์ อรบุตร

16 นางสาว ธนัชชา โสมนัส

17 นาย ธีรภัทร์ นาตรีชน

18 นางสาว บงกชกร สุคันธพฤกษ์

19 นางสาว ปฐมาวดี เปรมปรี

20 นาย ปณิธาน สุรวินนท์

21 นางสาว ป่ินเพชร ตุ่มเมืองโดน

22 นางสาว พัชรพร สุราฤทธ์ิ

23 นางสาว พิชญดา ส ามะลี

24 นางสาว พิมพ์ชนก โพธ์ิร่มเย็น

25 นางสาว ภวรัญชน์ ย้ิมฟ้อย

26 นางสาว ภัสรารินทร์ ชัยจุมพล

27 นาย ยศพัทธ์ วัฒนวิเศษโชติ

28 นาย วรโชติ โชติกะคาม

29 นางสาว วรางคณา ศรภักดี

30 นางสาว วิภารัตน์ ฤทธ์ิประชา

31 นาย ศักรินทร์ โชคชัยเจริญพร

32 นาย ศิรชัช กัลยาวัสถ์

33 นางสาว ศิริประภา กันงา

34 นางสาว ศุภณัฎฐ์ ด าเม็ง

35 นาย สิรดนัย อ่อนสุระทุม

ช่ือ - นามสกุล



- 39 - 
ล าดับท่ี

36 นางสาว อรวรรณ อ่ิมพันธ์

37 นางสาว อรอนงค์ สุภาพ

38 นางสาว อุไรวรรณ หมู่สะแก

39 นางสาว เอมมิกา สุขเอ่ียม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัญสพัฒน์ ศิริฐาปกรณ์

2 นางสาว กุลนันทน์ ทองโปร่ง

3 นาย โกญจนาท แขวงโสภา

4 นางสาว ณัฐธิดาวรรณ์ ใจม่ัน

5 นางสาว ณัฐวดี นวนสาลี

6 นาย ธีรภัทร ศิริญาติ

7 นางสาว นงนภัส ก่ิงแก้ว

8 นาย เนติภัทร โกษยานันท์

9 นางสาว พรรณวดี ปล้องสี

10 นาย พลัฏฐ์ บรรใดทอง

11 นาย พันธวัสส์ สิริโสภณวัฒนา

12 นางสาว ภัทรภรณ์ รอดนุช

13 นาย รัฐพล นาคสวัสด์ิ

14 นาย วรพล ตรีพานิช

15 นางสาว วาฐิณี ดาวเรือง

16 นางสาว ศิรปภา ทองเทียนชัย

17 นาย สาริน ผลวัฒน์

18 นางสาว สุวภัทร ร่ัญอะรัญ

19 นางสาว อภิสรา ล าเภา

20 นางสาว อัญธิกาญจน์ สายสี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ล าดับท่ี

1 นางสาว จุฑามาศ แก้วจีน

2 นางสาว ญาณสิริ ชัยนาง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

3 นางสาว ณัฐรินทร์ โฆษะวัฒนารัตน์

4 นาย ทรรศนัย มูลวิเศษ

5 นางสาว นริศรา ปานแก้ว

6 นาย บูรพา ศิริสมบูรณ์

7 นาย พศวัต แม้นพรม

8 นาย พัชรพล แก้วลอย

9 นาย พาณาสน์ คุรุสวัสด์ิ

10 นาย ภูบดินทร์ เย็นกลม

11 นาย ภูพญา ธรรมศักด์ิ

12 นางสาว เยาวลักษณ์ ละพิมพ์

13 นาย วิกรานต์ โชคเกษตรชัย

14 นาย ศุภพล รัตนวัน

15 นาย เศรษฐภัค ชัยสินทรากุล

16 นางสาว สุธีรา มะลิงาม

17 นาย อดิศักด์ิ เกรียงบูรณนันท์

18 นาย เอกชัย ค านึง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ล าดับท่ี

1 นาย กณวรรธณ์ แซ่โง้ว

2 นาย กฤษฎ์ิ ปุริสา

3 นาย กฤษนัย แก้วงาม

4 นาย กวินท์วิชญ์ ภู่นาค

5 นางสาว กัญญานัฐ หม่ืนพัน

6 นาย กิตติชัย ใจปาละ

7 นางสาว เกษราภรณ์ ดูเชิดรัมย์

8 นางสาว จรรยมณฑน์ สถิตไพศาลวงศ์

9 นาย จารุพัฒน์ ตานา

10 นาย ชนุดม เขตอุดมคีรี

11 นาย ชินโชติ สว่างโชติ

12 นางสาว ฐิติมาภรณ์ ค าสี

13 นางสาว ณภัทรชนม์ ศรีมงคล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

14 นาย ณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร

15 นาย ณัฐปคัลภ์ เพชรน้อย

16 นาย ณัฐพงศ์ จงสิริรัตนานุกูล

17 นางสาว ณัฐวศา ช้างพันธ์

18 นางสาว ณัฐวิภา อนุพันธ์

19 นางสาว ณัฐินี หลาแก้ว

20 นางสาว ธนนันท์ ตันตระกูล

21 นางสาว ธนานันท์ เอ่ียวธนโชติกุล

22 นางสาว ธินัฐดา ปานต๊ะรังษี

23 นาย นันทกร ปรางปิยนันท์

24 นางสาว นันท์นลิน สิงห์กรณ์

25 นาย บวร น้อยอยู่

26 นางสาว บัณฑิตา สายคล้าย

27 นาย บุริศร์ สุทธิพล

28 นาย ปฐมพัฒน์ ทรัพย์สิน

29 นาย ปรรณพัชร เปรมย่ิง

30 นางสาว ปวริศา จิตรมิตร

31 นาย ปัญญากร อุทน

32 นางสาว ปาณิสรา ทองยินดี

33 นาย พงศกร ค านิน

34 นางสาว พรหมพร สุขุมทอง

35 นางสาว พีรดา ยศวัฒนพานิช

36 นางสาว เพชรรัตน์ ชุติวิทูรชัย

37 นาย ภัทรพล บุญเกิดมา

38 นางสาว ภันธ์ุทิพา ปานคงคา

39 นาย รุสซีดาน นาดี

40 นางสาว วราภรณ์ ชาวสวน

41 นางสาว วารุณี จันทร์ท่า

42 นางสาว ศศิธร บุบผาพิลา

43 นาย ศุภกิจ วงค์อักษร

44 นาย ศุภณัฐ เขียวมีส่วน

45 นาย ศุภณัฐ คุ้มครอง

ช่ือ - นามสกุล



- 42 - 
ล าดับท่ี

46 นาย ศุภากร นาคใหม่

47 นาย สิรภัทร บูรณเกียรติศักด์ิ

48 นาย อภิวัฒน์ เนตรสว่าง

49 นาย อับดุลฮากิม สาแม

50 นาย เอกอัมรินทร์ ปินต๊ะวะนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ล าดับท่ี

1 นางสาว ฐิติมา ฉิมเจริญ

2 นาย ณัฐดนัย ดิษด้วง

3 นาย พัสกร ก่ิงไทรงาม

4 นางสาว พิมพ์มาดา ตนุมัธยา

5 นางสาว ภูริตรา แก้วเอ่ียม

6 นางสาว รอฮีนี หะยีเจ๊ะมุ

7 นาย วชิรวิทย์ หอยสังข์

8 นางสาว วรรณพร เขมาภิรตะ

9 นางสาว วริน พลนิกาย

10 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีทอง

11 นางสาว ศุภรัตน์ นครภักดี

12 นาย อัศจรรย์ นริศราวุธ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ล าดับท่ี

1 นาย กฤตพณ ชัยศิริ

2 นางสาว กุลกันยา ขันสัมฤทธ์ิ

3 นางสาว จิดาภา ชุ่มน้อย

4 นางสาว จีรณาฐ์ สุทธิวารีพงษ์

5 นาย ชญานนท์ ตระกูลโชคอ านวย

6 นางสาว ชิดชนก กอประเสริฐถาวร

7 นางสาว ฐิติมา สลับแสง

8 นาย ณัฐนวัต หุราพันธ์ุ

9 นางสาว ทยิดา ปัญญาทิพย์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

10 นางสาว ธันวา ทองมี

11 นางสาว นภัสนันท์ อาจกล้า

12 นางสาว พิมพ์นภัส กัณฑะวงษ์

13 นางสาว ภัทรวดี หนูแดง

14 นาย ภาณุพงศ์ มะสีพันธ์ุ

15 นางสาว มีนนารัตน์ ไตรสิงห์

16 นางสาว ลักษณา แซ่ต้ัง

17 นางสาว วันทณีย์ ค าเผ่ือน

18 นางสาว ศรุตา โพธ์ิมา

19 นางสาว ศิโรรัชช์ หิรัณย์เมธกุล

20 นางสาว ศุภาพิชญ์ พงศ์ทอง

21 นางสาว สราพรรณ รอดถนอม

22 นาย สราลัญ จันทีมา

23 นางสาว เสาวลักษณ์ กรุดสุข

24 นางสาว หน่ึงฤทัย แดงประเสริฐ

25 นางสาว อณุภา แก้ววิชิตชวาล

26 นางสาว อธิภา สินธวาชีวะ

27 นาย อรรถพันธ์ นามไพร

28 นางสาว อัมรินทร์ ม่วงแก้ว

29 นางสาว อาทิตยา สีโสภา

30 นาย อินทัช อิงไพบูลย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว นพพลอย ชูเดช

2 นาย พลวิชญ์ กวินวิภารักษ์

3 นางสาว มณีรินทร์ ศุภคุณกาญจน์

4 นาย รัชชานนท์ พรมชลา

5 นาย สหัสสนัยต์ วรวลัย

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นาย กฤติเดช อัจนา

2 นางสาว คริษฐา สุดสวาสด์ิ

3 นาย นิติกรณ์ ก าแก้ว

4 นางสาว ปารมี มีลิ

5 นางสาว พรนภัส ภุมรินทร์

6 นางสาว ภัทราภรณ์ เมืองนก

7 นาย วัชรากร ชูพันธ์

8 นาย ศิรเชษฐ์ ชินประดิษฐสุข

9 นางสาว สุพิชชา องค์มิ

10 นางสาว อนันตญา ศรีทองค า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว จิณห์ตมาศ ภวเรืองจ ารูญ

2 นาย ต่อตระกูล ทองแกมแก้ว

3 นาย ติณณภพ รัตนวิจิตร

4 นาย นราวิชญ์ โสภถา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กัลยาณี ป่ันทรัพย์

2 นางสาว กุลปริยา พวงสวัสด์ิ

3 นางสาว ณัฐณิชา นาคเก้ียว

4 นางสาว ธัญรัตน์ ผิวงาม

5 นางสาว ธัญสิริ ผิวงาม

6 นางสาว สุภาพร สังข์น้อย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชนันท์ ต้ังการกิจ

2 นางสาว ชรินรัตน์ ฤทธ์ิส าเร็จ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



- 45 - 
ล าดับท่ี

3 นาย ชิษณุพงศ์ สุขพูล

4 นาย ภูริวัจน์ อภิศักด์ิชัยกมล

5 นางสาว รมิดา ศรีสะใบ

ล าดับท่ี

1 นางสาว กานต์พิชชา วิบูลมงคลชัย

2 นาย จตุพรพัฒน์ สมุทรเพรียว

3 นางสาว จอมขวัญ ตองอ่อน

4 นางสาว ณิชาภัทร เทพนรประไพ

5 นาย เดชาพล ยานุพรม

6 นาย นภัทร เทียนสมบูรณ์

7 นาย พลาธิป พรหมสวัสด์ิ

8 นาย พัชระ นาคมานนท์

9 นางสาว วันชนก ค าสิงห์

10 นาย วุฒิชัย ศรีเดช

11 นาย ศุภวิชญ์ ไชยรัตน์

12 นาย สมเดช เพชรเดิม

13 นาย สหรัฐ ชาวสวนงาม

14 นาย อภิวัฒน์ ค าสุนทร

15 นาย อภิสิทธ์ิ เจียมจรัสรังษี

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ล าดับท่ี

1 นางสาว กชสวรรณ์ ตรียมณีรัตน์

2 นาย กร สรณาคมน์

3 นางสาว กรกมล เปรมจิตร

4 นาย กฤษฏ์ิ ฮ้ออุดมสิน

5 นาย กฤษฏ์ิพิชญ์ งามเกษมสุข

6 นางสาว กฤษธีรา โล่วรพงศ์

7 นางสาว กัญญารัตน์ เจริญข า

8 นางสาว กัญณภัทร แจ่มแจ้ง

9 นาย กันตพัชร ณ บางช้าง

10 นางสาว กาญจนาพร แสงลือ

11 นาย กานกวิณช์ เป้าป้ัน

12 นางสาว กานต์ชนก เศรษฐบุตร

13 นาย กานต์นภสินธ์ุ อาสายุทธ

14 นาย กิตติธรรม ค าเอ่ียม

15 นาย กิตติภูมิ สมพร

16 นางสาว กุลจิตรา เจียมเจริญ

17 นางสาว กุลวรา กุลส านัก

18 นางสาว กุสุมา เขียวหวาน

19 นางสาว จอมขวัญ ศิริสมบัติ

20 นาย จัสติน เบญจตระกูล

21 นางสาว จินต์จุฑา รอดบ ารุง

22 นางสาว จินนิยตา สวัสด์ิศรี

23 นางสาว ชญานิศ พักตร์ผ่อง

24 นางสาว ชนนิกานต์ เว่ียนวิเศษ

25 นาย ชนันธร ครุฑธา

26 นางสาว ชวัลลักษณ์ จิตรฐาน

27 นางสาว ญาณัจฉรา สุภาทิพย์

28 นางสาว ญาณิกา บุญเก้ือหนุน

29 นางสาว ญาณิน นามอุตวงษ์

ช่ือ - นามสกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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ล าดับท่ี

30 นางสาว ฐิตาภรณ์ ช่วยสง

31 นาย ณภัทร วุฒิวิทยาพล

32 นางสาว ณภัทร จีนไชยะ

33 นาย ณภัทร แสงสระคู

34 นางสาว ณัชชา ธนาเศรษฐอังกูล

35 นางสาว ณัชชา ไล้

36 นางสาว ณัชยา ผดุงแสง

37 นางสาว ณัฏฐา นิลบรรจง

38 นางสาว ณัฏฐากุล แก้วกุล

39 นางสาว ณัฐกฤตา วัฒนเดโชชัย

40 นางสาว ณัฐณิชา ธารทรัพย์

41 นางสาว ณัฐณิชา แก้วทองประค า

42 นาย ณัฐดนัย แซ่เฉ้ียง

43 นาย ณัฐปคัลภ์ จิตรบุญ

44 นางสาว ณัฐพิชญา เพ็งประพัฒน์

45 นางสาว ณัฐริกา เลิศสูงเนิน

46 นางสาว ณัฐวดี เจริญบุญชู

47 นางสาว ณัฐวดี จันทร์แก้ว

48 นาย ณัฐสิทธ์ิ บุญสม

49 นางสาว ดุสิตา ภูเขาเกิด

50 นางสาว เทวิกา แกล้วกล้า

51 นาย ธนพล มุสิกาญจน์

52 นาย ธนะพล ลี

53 นางสาว ธัญชนก พันชาติ

54 นางสาว ธัญญ์นรี คงมุสิก

55 นางสาว ธันญ์วริน ธนเศรษฐวิศาล

56 นาย ธารชลสิทธ์ิ ผลทิพย์

57 นาย ธิติวุฒิ ใจปาละ

58 นาย ธีรภัทร เอ่ียมย้ิม

59 นางสาว นงลักษณ์ ผายช านาญ

60 นาย นนทพัทธ์ พิบูลพงศ์พันธ์

61 นางสาว นพคุณ นนทะศรี

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

62 นาย นพธีรา ศรไพศาล

63 นางสาว นันทิชา ปัตตะถม

64 นางสาว บุณณดา ไขรัมย์

65 นาย ประสิทธิพร แจ่มฟ้า

66 นาย ปรินทร์ อมรรัตนไพจิตร

67 นางสาว ปริยฉัตร ธยาธรรม

68 นางสาว ปาเจรา ทองสุข

69 นางสาว ปาริชาติ ไม่มีนามสกุล

70 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ชูจันทร์

71 นาย ปุณยวัฒน์ ติระยะพานิชกุล

72 นาย พชร ค าบุญเรือง

73 นาย พชรพล ส ่าประเสริฐ

74 นางสาว พนิตนันท์ ค านก

75 นางสาว พรรณปพร อันชูฤทธ์ิ

76 นางสาว พรสวรรค์ พ่ึงเมือง

77 นางสาว พลอยไพลิน โภคินนันทกุล

78 นางสาว พัชราภา อุตมาศูรย์

79 นางสาว พิชยา สีสรรพ์

80 นาย พิภัช แก้วภัทรไชย

81 นางสาว พิมพกานต์ หัดค า

82 นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

83 นางสาว พิมพ์ภัทรา ศักด์ิประภัสสร

84 นางสาว พิมพ์วิภา คงเงิน

85 นาย พีรณัฐ หนูเทศ

86 นางสาว พีลดา พิลาดี

87 นางสาว พุทธพร มาอ่อน

88 นางสาว เพชรแพง รัตนภา

89 นางสาว เพ็ญสิริ บริรักษ์

90 นางสาว แพรว กาญจนวาจ

91 นางสาว แพรวพรรณ เล่ียงความช่ัว

92 นางสาว ภัคสิรี อุ้มแก้ว

93 นางสาว ภัทรมน สมภาร

ช่ือ - นามสกุล
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ล าดับท่ี

94 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อมาตยคง

95 นาย ภาคิน ผิวศิริ

96 นาย ภาสวีร์ ธีรศิรปัญญา

97 นางสาว ภิญญาพัชร์ มงคลพัฒนศักด์ิ

98 นาย ภูริพงศ์ อ่อนทอง

99 นาย ภูริภัทร รอดสุวรรณ

100 นางสาว มรรษกร สิริวัฒนสมบูรณ์

101 นางสาว มาริสา มาสคีรีวงษ์

102 นางสาว มิรันตรี เรือนเพ็ง

103 นาย ยสินท์ กุหลาบ

104 นางสาว ย่ีหวา รุ่งเช้า

105 นางสาว รสกาญจน์ เขียนสุวรรณ

106 นาย เรืองฤทธ์ิ พีรนัฏพงศ์

107 นางสาว ลลิดา พินิจธรรมรัฐ

108 นางสาว ลลิตภัทร ทศนักข์

109 นางสาว ลลิตา ปัทมาวีรภรณ์

110 นางสาว ลัลนา แซ่เบ๊

111 นาย วชิรวิชญ์ ดวงแก้ว

112 นางสาว วรดา ผาปะค า

113 นาย วรเมธ ภูจอมคา

114 นางสาว วริศรา พันธ์ุเทียน

115 นางสาว วริศรา เพ็ญไพฑูรย์

116 นางสาว วันลดา เพียรนิยมรัตน์

117 นาย วาณิช พ่ึงเพาะปลูก

118 นางสาว ศศิญา จินตนาโกศล

119 นาย ศาสตรา มาทอง

120 นางสาว ศิริกร แสงเปล่งปล่ัง

121 นาย ศุภโชค เพชรคง

122 นาย เศรษฐกานต์ เลิศชุณหทรัพย์

123 นางสาว โศภิษฐา ภู่สกุลสุข

124 นางสาว สมัชญา วงศ์สีด า

125 นางสาว สโรชา ผ่านสถิน

ช่ือ - นามสกุล



- 50 - 
ล าดับท่ี

126 นางสาว สาธิตา ประสพสุข

127 นางสาว สายน ้า อรัญวัฒนานนท์

128 นาย สิรดนัย ราญมีชัย

129 นาย สิรภพ แก้วพันธ์ุพฤกษ์

130 นางสาว สุชานาฏ ชาติธรรมรักษ์

131 นางสาว สุภัสสร ต้ิวต้ง

132 นางสาว หทัยชนก สิทธิชัย

133 นาย หยกศิลา พันวิไล

134 นาย อภิชัย ถือด า

135 นางสาว อรณิชารีย์ เลาหพงศ์พลิน

136 นางสาว อัจจิมา ศรศรีเจริญ

137 นางสาว อัณณา โพธิชา

138 นางสาว อารยา ไวยสุภี

139 นางสาว อ าพร สุขโข

140 นางสาว อิศราภรณ์ ผิวค า

ล าดับท่ี

1 นาย กัมปนาท สุวรรณเจริญสุข

ล าดับท่ี

1 นางสาว กมลลักษณ์ บุตรทะยัก

2 นางสาว กวินทรา อุ่นไธสงค์

3 นาย กิตติธัช ฉ่ัวศรีวงษ์

4 นางสาว เกศสุดา จินาวัลย์

5 นาย เขตสยาม เนตรประไพ

6 นางสาว จรัสแสง ศิริพรมพิศาล

7 นาย จิรัฏฐิกร ธัญรตบวรนันท์

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)



- 51 - 
ล าดับท่ี

8 นางสาว ชญาภรณ์ กริเครือ

9 นาย ชลสิทธ์ิ จิตเจนสุวรรณ

10 นาย ฐตภพ เกศเทศ

11 นางสาว ณีรนุช สัมโน

12 นาย ทิชานนท์ ทีทา

13 นาย นพรุจ ไตรศักด์ิวัฒนา

14 นางสาว นิธิตา บัวภา

15 นางสาว บุษกรินทร์ กันทะค าแหง

16 นางสาว บุษบง เฉลิมมีกล

17 นาย ผดุงเกียรติ ปันมูล

18 นาย ภูมิพัชร ดุษฎีปรีชา

19 นาย รชานนท์ คงฟู

20 นางสาว วชิรญาณ์ บุญสวัสด์ิ

21 นางสาว วราภรณ์ ถาวรพัฒน์

22 นาย ศุภวิชญ์ สุขสิน

23 นาย สิทธา ติณวงศ์สุวรรณ

24 นาย เสฏฐวุฒิ อภิณหพานิชย์

25 นางสาว อนิตา ก้องเกียรติวานิช

ล าดับท่ี

1 นางสาว กานต์พิชชา เวียงสุขไพบูลย์

2 นาย กิจติพันธ์ุ ด้วงเกตุ

3 นาย กีรติ เกตุวงษ์

4 นางสาว จารวี แก้วเกียรติศักด์ิ

5 นาย ชนม์ชนก โหรา

6 นางสาว ทิพรัตน์ ประสิทธิพันธ์ุ

7 นาย นิติภูมิ ทวีผล

8 นาย ปณิธิ ทรงเล็กสิงห์

9 นาย สมพล ชีวมงคลกานต์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ 

วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

ช่ือ - นามสกุล
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